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  أزھار اختبار تأثیر تراكیز منخفضة من المبیدات الكیماویة ومقارنتھا بأخرى من مستخلص
  والخابرا ضد یرقات وكامالت خنفساء الطحین الحمراءالدینار وشرائح الثوم  حشیشھ

  إبراھیمأسامة سعید محمد        محمد حسن سلو      زھراء خلیل 
  العراق موصل،ال الموصل،جامعة / كلیة الزراعة والغابات 

 
  الخالصة

أظھرت نتائج اختبارات تراكیز منخفضة من المبیدات سیرین، سیبكس وسایبرمثرین كفاءة عالیBة        
في قتل نسب مرتفعة من یرقات وكامالت حشرتي خنفساء الطحین الحمراء وخنفسBاء الحبBوب الشBعریة 

%  ٩٠ووصلت ھBذه النسBب إلBى  ،ار، ، مقارنة بشرائح الثوم ومستخلص أوراق حشیشة الدین) الخابرا(
%  ١٠٠لمعاملBBBة مبیBBBد السBBBیرین ، وملیBBBون / جBBBزء ١٠٠عنBBBد التركیBBBز للیرقBBBات % ١٠٠و للكBBBامالت
عنBد  لیرقBات لمعاملBة مبیBد السBایبرمثرینواللكBامالت %  ٩٣و ،  لمعاملBة السBیبكسوالیرقات للكامالت 

فقBط لیرقBات %  ١٧إلBى  ١٠الثBوم مBن نسBب القتBل لشBرائح  تراوحBت، بینما  ملیون/ جزء ١٥٠التركیز
كمBBا أظھBBرت تراكیBBز المبیBBدات المسBBتخدمة فBBي الدراسBBة تBBأثیرا أقBBوى علBBى . الطحBBین خنفسBBاء وكBBامالت

 للیرقات لمعاملة مبید السBیرین%  ٩٠وللكامالت %  ١٠٠خابرا إذ كانت نسب القتل یرقات وكامالت ال
%  ٩٠للیرقات لمعاملة مبید السیبكس،  و % ٨٠للكامالت و %٩٣و ، ملیون/ جزء ١٠٠عند التركیز 

ضBBد كBBامالت  LC50، وكانBBت قBBیم نفBBس التركیBBزللیرقBBات لمعاملBBة السBBایبرمثرین عنBBد % ٨٠و للكBBامالت
 الخBBابرا  لتBBر، بینمBا كانBت ضBBد كBامالت/ ملیلیتBر ٠.٠٧٥و ٠.٠٦٩، ٠.٠٢٨ : خنفسBاء الطحBین كBBاألتي

أخBرى فBان قBیم ت  لثالثة على التوالي، ومBن ناحیBةا  للمبیدات لتر/ ملیلیتر ٠.٠٣٧ و  ٠.٠١٧، ٠.٠٢١
/ ملیلیتBر ٠.٠٧٦و  ٠.٠٧٤،  ٠.٠٢٨ : یرقBات خنفسBاء الطحBین كانBت للمبیBدات الثالثBة ضBد%  ٥٠ق

بینمBBا لBBم تظھBBر أیBBة . لتBBر/ ملیلیتBBر ٠.٠٣٥و   ٠.٠٣١،  ٠.٠٢٣ :لتBBر، وضBBد یرقBBات الخBBابرا بلغBBت 
من طBوري الحشBرتین رغBم أن التراكیBز المسBتخدمة  الدینار على أي حشیشةتأثیرات لمستخلص أوراق 

  .في التجارب كانت مرتفعة كثیرا بالمقارنة بتراكیز المبیدات الثالثة
  

  المقدمة
فBBي كثیBBر مBBن التجBBارب الزراعیBBة المختبریBBة والحقلیBBة  معتمBBدازال اسBBتخدام المبیBBدات الكیماویBBة ال       

عالیBة  عند الحصول على نسبوذلك ة للتطبیق وناجحة تكون قابلقد  إلى نتائجل وذلك في محاولة للتوص
 ھBذه الدراسBة ھBدفت إذ. المبیBدات المختلفة باستخدام تراكیز منخفضة جدا من تلك اآلفة ألطوارمن القتل 

الBورقي لنبBات حشیشBة  استخدام تراكیز منخفضة مBن بعBض المبیBدات ومقارنBة تأثیرھBا بالمسBتخلص إلى
حشیشة الدینار تحتوي علBى مBواد مBرة أھمھBا مركBب قلویBدي دراسات ان ذكرت البعض من ال اذالدینار 

یعBBرف باسBBم لوبBBولین وحBBامض الفالیربانیBBك وزیBBت طیBBار وأھBBم مركباتBBھ الھومBBولین وكBBذلك فالفونیBBدات 
( وبعض الفینوالت وماد مولدة لالستروجین كما تحتوي على االسبرجین وتسBتعمل فBي طBرد الحشBرات 

واحدة من أكثر حشرات المخزن انتشارا وتBأثیرا فBي المBواد  مكافحة ثوم فيوشرائح ال، )٢٠١٠،مجھول
م أال وھBي خنفسBاء العBال أنحBاء فBي معظBم فBي غBذاء اإلنسBان األساسBیةالمخزونة وخاصة الطحین المBادة 

والتBي تكسBBب المBادة المصBابة بھBBا رائحBة خاصBBة  ،Hbst. Tribolium castaneumالطحBین الحمBراء
فض درجة لزوجة العجین المصنوع من الطحین المصاب وتقلل من درجة مطاطیتھ نفاذة وتعمل على خ

وأخBBرى ھBBي مBBن أكثBBر حشBBرات ، )١٩٨٣العBBزاوي و مھBBدي، (ممBBا یجعلBBھ غیBBر صBBالح لعمBBل الخبBBز 
 Trogoderma granariumالشBBعریة أال وھBBي خنفسBBاء الحبBBوب  المخBBازن تعقیBBدا فBBي المكافحBBة

Everts.  ةتوا اآلفاتكونھما من أكثرBة العراقیBي البیئBارا فBماعیل(جدا وانتشBرون إسBوان  .)١٩٨٣ وآخ
 واد المخزونBةكبیرا فBي المB تلوث تسبب بإحداث تإذ ، أیضا كبیرة بالخابران اإلصابة الخسائر الناجمة ع

المصابة بھا نتیجة تركھا لجلود االنسالخ والفضالت التي تبقى ملتصقة بالمواد المصابة فترة طویلBة مBن 
لقBد أصBبحت مسBؤولیة الحفBاظ علBى المBBواد المخزونBة مشBتركة بBین أطBراف عدیBدة بمBا یضBBمن  . الوقBت

بقائھBBا بعیBBدة عBBن التلBBوث أو اإلصBBابة بBBأي مBBن أفBBات المخBBزن طیلBBة مBBدة التخBBزین ودون أي تغیBBرات فBBي 
أخBرى ومBن ناحیBة . طبیعتھا بما یحفظ لھا قیمتھا التسویقیة ویعود علBى القBائمین بBالخزن بBالربح والفائBدة

تحصBBل لھBBذه المBBواد قBBد تسBBبب كارثBBة صBBحیة تBBؤدي بتسBBمم العدیBBد مBBن  مخزنیBBھفBBان أي تلBBوث أو إصBBابة 
التغیBرات قد الیلحظون القائمون على الخزن من غیر ذوي الخبرة والدرایة بآفات المخزن و .المستھلكین

  . صاصھا إال ذوي االختعرففي اللون والطعم التي قد تحدث للمادة المخزونة والتي الی
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ٢٠١٠/ ٢١/٦وقبولھ  ٢١/١/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
  ھقائوطر البحث مواد

أجریت جمیع التجارب  في كلیة الزراعة والغابات في مختبر بحوث الحشرات بقسBم وقایBة النبBات       
تBBم تربیBBة و .٢٠٠٩وحتBBى حزیBBران  ٢٠٠٨ أب مBBن اعتبBBارا األساسBBیةبقسBBم العلBBوم الكیمیBBاء   ومختبBBر

م ورطوبBBة نسBBبیة ٣ ± ٣٠ا فBBي الحاضBBنة علBBى درجBBة حBBرارةمBBالدراسBBة وإكثارھ الحشBBرتین موضBBوع
ت األخیر لغرض المعاملة كمBا تمBت معاملBة الكBامال للعمر الیرقات ، وتم عزل% ٧٠ـ ٥٠تراوحت بین

بیBBدات السBBیرین والسBBبیكس مل المستحضBBرات التجاریBBة  اسBBتخدمت .راءالعBBذبعBBد خروجھBBا مBBن طBBور 
لتBر مBن المBاء  إلBى بعد وزنBھ مل من كل مبید١ بإضافةفي تحضیر محالیل قیاسیة وذلك  والسایبرمثرین

وتBBم ذلBBك بتحدیBBد التركیBBز  ملیBBون /جBBزء ٢٥٠و ٢٥بBBین  التراكیBBز المحضBBرة تراوحBBت وقBBد. المقطBBر
مBل مBن  ١وزن  N1إذ تمثل  ،  N1 X V1 = N2 X V2: لمعادلة التالیةالمطلوب استخدامھ بتطبیق ا

    مغراالمبید بالمایكرو
= V1  األصليالحجم المطلوب سحبھ من المحلول   

N2  = ملیون / جزء ٢٥٠و  ٢٥التركیز المطلوب تحضیره والذي تراوح بین)ppm  .(  
V2  = الماء المقطر  مل من ١٠٠ إلى كملالذي یو األصليالمسحوب من المحلول الحجم.  

وغمرھا بكمیة كافیة من كل تركیBز وتركھBا تجBف  الترشیح بكل تركیز من التراكیز أوراقتم معاملة  إذ
لحBBین ) معاملBBة بالمالمسBBة(المطلBBوب معاملتھBBا علBBى ورق الترشBBیح  اإلفBBرادووضBBعت  بصBBورة نسBBبیة

 أعBالهالمعBامالت المBذكورة مكررات لكل معاملBة مBن  ٣تم استعمال  .% ١٠٠الحصول على نسبة قتل 
الطحBین خنفسBاء  والكامBل لحشBرتي يلكل مكرر وللمبیدات الثالثBة وللطBورین الیرقB إفرادوبواقع عشرة 

 Allium  بشBBرائح الثBBومرتین وكBBذلك تBBم معاملBBة طBBوري الحشBBرتین المBBذكو محیBBرة وخنفسBBاء الخBBابراال
sativum  یرBBم تحضBBث تBBوم أوزانحیBBن الثBBي  مBBم٠.٥ھBBم  ١و غBBم و١.٥وغBBع ٢غBBم تقطیBBث تBBم حیBBغ

 ٣بواقBBع فصBBوص الثBBوم إلBBى شBBرائح صBBغیرة ووضBBعت فBBي أطبBBاق بتBBري تحتBBوي علBBى ورق ترشBBیح و
وقد تم إحكام غلق األطباق بواسطة  المذكورتینمكرر ولطوري الحشرتین  لكل  مكررات وعشرة أفراد

مسBتخلص أوراق دام اسBتخ تم كذلك  ،المنبعثة من شرائح الثوم الصق شفاف وذلك لمنع تسرب الغازات
 مسBحوقغBم مBن ١٥ بأخBذتم تحضBیر المسBتخلص  إذ  Humulus lupulusنبات إزھار حشیشة الدینار

( األدنBىفBي مكBان معBتم لتقلیBل فقBد الزیBت للحBد  المجففة تجفیفا تاما علBى درجBة حBرارة الغرفBة أألوراق
تBBBم  .ذ الراشBBBح ترشBBBیح المسBBBتخلص واخBBB و مBBBن االیثBBBانول ملیلیتBBBر ٧٥٠وإضBBBافة  )١٩٩٦الBBBدجوي،

 قملیBBBون  إذ تBBBم معاملBBBة أورا| جBBBزء ٣٠٠٠و  ٣٠٠تحضBBBیرالتراكیز المطلوبBBBة والتBBBي تراوحBBBت بBBBین 
ووضBعت وبثالث مكررات وبواقع عشرة أفBراد لكBل مكBرر الترشیح بكل تركیز من التراكیز المحضرة 

رقBBBي والكامBBBل وللطBBBورین الی) معاملBBBة بالمالمسBBBة( األفBBBراد المطلBBBوب معاملتھBBBا علBBBى أوراق الترشBBBیح 
لمقارنBBة  Dunnett، واسBBتخدم اختبBBار ) CRD(وفBBق التصBBمیم المسBBتخدم تBBم تحلیBBل البیانBBات .للحشBBرتین

تBBم تحویBBل البیانBBات تحBBویال زاویBBا حیBBث تBBم احتسBBابھا قBBد  ، و)١٩٨٠الBBراوي وخلBBف هللا، (  المتوسBBطات
، كمBا تBم %)  ١٠٠و %  قریبة من صفر( كنسب مئویة ولكون تبایناتھا صغیرة عند نھایتي مدى القیم 

حسBب   Probit analysisباسBتخدام برنBامجحBدود الثقBة والمیBل  وحسBاب رسم خطوط السBمیة للمبیBدات
Finney )١٩٧٧. (  

  
  النتائج والمناقشة

جBدول ال(تراكیز منخفضة من المبیBدات سBیرین وسBیبكس والسBایبرمثرین  اختبارأوضحت نتائج          
الیرقBي والكامBل الحمراء خنفساء الطحین  طوريكال یرات عالیة السمیة على تأث ات الثالثةللمبید أن) ١

عند التراكیBز   خنفساء الطحین لكامالت%  ٩٠ـ ٦٠النسب بین  ھذهتراوحت  إذ عند التراكیز المنخفضة
ملیBون / جBزء ١٠٠و ٥٠عند التركیBزین لیرقات ل% ١٠٠ـ ٨٧ بینو  ملیون/ جزء ١٥٠و  ١٠٠،  ٥٠

 لمبیBد السBیبكس للیرقBات%  ١٠٠ ـB  ٢٠للكامالت و بBین %  ١٠٠ـ ٣٣وتراوحت بین  ،ن لمبید السیری
ملیBون / جBزء ٥٠ عنBد التركیBزفقBد كBان أقBل السBایبرمثرین تBأثیر أمBا  ،الثالثBة علBى التBوالي لتراكیز و ل

وبBین للكBامالت %  ١٠٠ـB ٧٧بBین  توتراوحللیرقات % ١٣.٧للكامالت و% ١٣.٣نسبة القتل  وبلغت
٩٠ B٩٣ ـ  %Bرقاتـللی BBزین دـعنBزء ١٥٠و ١٠٠ التركیBون/ جBBھ ملیBBا وجدتBع مBائج مBBذه النتBق ھBوتتف ، 

 ٤٥٠، ٢٢٥(مبیدات الكاراتي والدیسBس والBدیازینون  فضة منخمن تأثیر التراكیز المن )٢٠٠٢( خضر
،  ٩٦وصBلت معBدالت الھBالك   إذخنفسBاء اللوبیBا الجنوبیBة  حشرةالطور الكامل من على  )ملیون/ جزء
  .للتركیز الثاني للمبیدات الثالثة على التوالي%  ١٠٠للتركیز األول و%  ٨٦و  ٦٨
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  نالطحBBیلخنفسBBاء  ةاألطBBوار المیتBBتBBأثیر المبیBBدات فBBي النسBBب المئویBBة لمتوسBBطات أعBBداد  :)١( الجBBدول

  T. castaneum                     ساعة من المعاملة تحت ظروف الحاضنة ٢٤بعد.    

  طورال  نوع المبید
معدل   ) ppmملیون/ جزء( التراكیز

  ٢٥٠  ٢٠٠  ١٥٠  ١٠٠  ٥٠  ٢٥  مقارنة  التراكیز

  سیرین
  ٧١.٢  ـ  ١٠٠  ٩٠  ٧٣  ٦٠  ٣٣  صفر  كامالت
  ٦٩  ـ  ـ  ـ  ١٠٠  ٨٧  ٢٠  صفر  یرقات

  سبیكس
  ٦٧.٧  ـ  ـ  ١٠٠  ٧٠  ٣٣  ـ  صفر  كامالت
  ٦٥.٧  ـ  ـ  ١٠٠  ٧٧  ٢٠  ـ  صفر  یرقات

  سایبرمثرین
  ٧٨.٧  ١٠٠  ٩٧  ٩٣  ٩٠  ١٣.٣  -  صفر  كامالت
  ٧٠.٨    ١٠٠  ٩٣  ٧٦.٧  ١٣.٧  -  صفر  یرقات

  الثوم
  كامالت

  المعدل  غم ١.٥  غم ١  غم ٠.٥  مقارنة
  ١١.٠٠  ١٠  ١٠  ١٣  صفر

  ١٠  ١٠  ١٧  صفر  یرقات  ١٢.٣٣
 ٣٧.٠٠لكBامالت مبیBد سBیبكس،  ٢٥.٦٣لیرقBات المبیBد سBیرین،  ٢٨.٠٦ لكامالت المبید سBیرین، ٦٠.٨٢=Dunnettقیم 

لكBBامالت الثBBوم،  ٩.٥٦ ،لیرقBBات مبیBBد السBBایبرمثرین ٣٩.٩٥لكBBامالت مبیBBد السBBایبرمثرین،  ٢٩.٣٥سBBیبكس، ال لیرقBBات
  . الثوملیرقات  ١٩.١٤

  
  كBBال الطBBورین الیرقBBي والكامBBل التBBأثیر علBBىفBBي  ضBBعیفةفاعلیBBة ظھBBرت أأمBBا شBBرائح الثBBوم فقBBد 

وجمیBع ھBذه النسBب  للیرقBات  ١٢.٣٣للكBامالت، و % ١١للحشرة حیث لم یرتفع معدل نسب القتل عBن 
، ماعBدا معاملBة الثBوم للیرقBات % ١ احتمBالوتفوقت معنویا على معاملBة المقارنBة عنBد مسBتوى  اختلفت

) ١٩٧٦(وآخBرون  PandyوجBده ما مBع وھذه النتBائج ال تتفBق .فقط%  ٥التي اختلفت مع المقارنة عند 
تBأثیر كبیBر  وإذ ظھBر الثBوم ذ یBا الجنوبیBةفي حشرة خنفساء اللوب من تأثیر فصوص الثوم والبصل والنیم

خنفسBاء الطحBین استخدامھ لشBرائح الثBوم فBي مكافحBة  عند )١٩٨٨(   Mohammad هوجدوماضدھا، 
ویعBود ھBذا التبBاین  ، سBاعة مBن المعاملBة ٢٤بعد %  ٧٦كانت نسبة القتل  إذ T. confusumالمتشابھة 

فBي ھBذه التجBارب  خدمنوعیBة الثBوم المسBت إلBىبمBا الواضح في تأثیر شرائح الثوم على طوري الحشرة ر
علBى العكBس مBن الثBوم المحلBي الصBنف ذو القBوة )صBنف صBیني مسBتورد(والمتوفر في السBوق المحلیBة 

وأمBا  .اختالفات معنویة  بدون وعلى طوري الحشرة ھامعدالتكما ظھرت  ،وتأثیره الواضحة في رائحتھ
تراكیز المستخدمة منھ أیBة تBأثیرات علBى الحشBرة بطوریھBا لص أوراق حشیشة الدینار فلم تظھر امستخل

وربما لمسBحوق ھBذه األوراق تBأثیر أفضBل ملیون، / جزء ٣٠٠٠ تركیزھا العاليالكامل رغم  وأالیرقي 
نسBBBب قتBBBل الیرقBBBات ) ٢( ویظھBBBر الجBBBدول  .مBBBن المسBBBتخلص كمBBBا أوضBBBحت بعBBBض التجBBBارب األولیBBBة

مرتفعBة كثیBرا فBي التراكیBز المنخفضBة للسBیرین والسBیبكس  والكامالت في خنفساء الخBابرا والتBي كانBت
ملیBون / جBزء ١٠٠ ـ ٢٥للیرقات للتراكیز من %  ٩٠ـ ٤٣للكامالت وبین % ١٠٠ ـ ٥٧تراوحت بین 

للیرقBBات لمبیBBد السBBیبكس عنBBد نفBBس %  ٨٠ ـBB ٣٣للكBBامالت ومBBن %  ٩٣ـBB ٥٧لمبیBBد السBBیرین، وبBBین 
كیBز المBذكورة اللیرقات عنBد التر%  ٨٠ـ ١٧ بینللكامالت و%  ٩٠ـ ١٧لسایبرمثرین وتاله ا. التراكیز

أمBBا شBBرائح الثBBوم فكBBان تأثیرھBBا علBBى كBBامالت الخBBابرا أكثBBر وضBBوحا مBBن تأثیرھBBا علBBى . علBBى التBBوالي
وكBان التBأثیر متناسBب طردیBا مBع زیBادة . للیرقBات%  ١٠وللكBامالت  %٣٦.٧٥ ھابلغ معBدل إذالیرقات 

وقد تفوقت جمیع المعامالت معنویBا  .غم ٢وزن بللكامالت % ٧٧بلغ مقداره فوزن الشرائح المستخدمة 
 ٥ماعدا معاملة الثوم للیرقات والتي تفوقت عند مسBتوى % ١على معاملة المقارنة عند مستوى احتمال 

   . فقط %
لمبیBد السBیرین  LC50ومن مالحظة قیم التراكیز النصفیة القاتلBة لخنفسBاء الطحBین نجBد أن قیمBة 

، وھي أقل القیم المتحصل علیھBا للتراكیBز النصBفیة )٣الجدول (ت متشابھة للطورین الیرقي والكامل كان
القاتلة لكال الحشBرتین وطوریھمBا وھBذا المبیBد خلBیط لمBادتین إحBداھما فسBفوریة عضBویة شBدیدة الفعالیBة 

،  عبBدا �(اسBتخدم واألخرى بایریثرویدیة ناجحة في القضاء على مدى واسع من اآلفBات الزراعیBة فقBد 
مبید بایریثرویBدي مماثBل ھBو الBدانیتول فBي مكافحBة دودة ثمBار التفBاح فBي الحقBل وحقBق نتBائج )  ٢٠٠٠
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وھكBذا الحBال مBع %.  ١إلى أقل مBن %  ٧٧.٦باھرة في السیطرة علیھا وخفض نسبة اإلصابة بھا من 
/ جBزء ١٥٠و ١٠٠عنBد التركیBزین  مبید السیبكس البایریثرویدي الذي أعطى ھو األخر قیم عالیBة للقتBل

كBذلك فBان . لتBر/ملیلیتBر ٠.٠٧٤و ٠.٠٦٩ملیون وقیم منخفضBة للتراكیBز النصBفیة القاتلBة تراوحBت بBین 
مبید السایبرمثرین وھو مبید بایریثرویدي قBد أظھBر ھBو أیضBا نسBب قتBل عالیBة المعنویBة ومرتفعBة لكBال 

یمBBة التركیBBز نصBBف القاتBBل لBBھ منخفضBBة كثیBBرا طBBوري الحشBBرة ولكBBن عنBBد التراكیBBز المرتفعBBة، وكانBBت ق
فBان قBیم المیBل للمبیBدات الثالثBة دلBت علBى ) ٣(وكمBا یظھBر مBن الجBدول . ومقاربة كثیرا للمبیBد سBیبكس

وجBBود اسBBتجابة عالیBBة للیرقBBات مقارنBBة بالكBBامالت لخنفسBBاء الطحBBین الحمBBراء رغBBم عBBدم وجBBود فBBروق 
  .مامعنویة بینھما وذلك لتراكب حدود الثقة بینھ

  
  األطBBوار المیتBBة لخنفسBBاء الخBBابرا تBBأثیر المبیBBدات فBBي النسBBب المئویBBة لمتوسBBطات أعBBداد :)٢(الجBBدول 

 T. granarium   ساعة من المعاملة تحت ظروف الحاضنة ٢٤بعد.  

  الطور  نوع المبید
  )ppmملیون/ جزء(التراكیز

  المعدل
  ٢٥٠  ٢٠٠  ١٥٠  ١٠٠  ٥٠  ٢٥  مقارنة

  سیرین
  ٧٥.٧        ١٠٠  ٧٠  ٥٧  صفر  كامالت
  ٧٨.٢٥      ١٠٠  ٩٠  ٨٠  ٤٣  صفر  یرقات

  سیبكس
  ٨٧.٤    ١٠٠  ٩٧  ٩٣  ٩٠  ٥٧  صفر  كامالت
  ٧٨.٨  ١٠٠  ٩٣  ٩٧  ٨٠  ٧٠  ٣٣  صفر  یرقات

  سایبرمثرین
  ٦٩.٢٥      ١٠٠  ٩٠  ٧٠  ١٧  صفر  كامالت
  ٧٢.٣  ١٠٠  ٩٧  ٩٠  ٨٠  ٥٠  ١٧  صفر  یرقات

  
  الثوم

  
كامالت 
  یرقات

  لمعدلا  غم ٢  غم ١.٥  غم ١  غم ٠.٥  مقارنة
  ٣٦.٧٥  ٧٧  ٣٠  ٣٠  ١٠  صفر
  ١٠  ١٣  ١٠  ١٠  ٠٧  صفر

 ٣٠.٨٠ لكBBامالت السBBBیبكس، ٣٢.٦٠ ن،سBBیریاللیرقBBات  ٣٢.٨٧ ، السBBیرین مبیBBد لكBBامالت ٤١.١٣=  DunnettقBBیم   
  اتلیرق

  .    الثوم لیرقات  ٨.٨٥ ت الثوم،لكامال ٥٠.٦٥لیرقات السایبرمثرین،  ٤١.٠٣ لكامالت السایبرمثرین، ٥٠.٠١ السیبكس،  
  

 ساعة من المعاملة ضد كBامالت ٢٤وحدود الثقة والمیل للمبیدات الكیماویة بعد   LC50قیم : )٣( الجدول
  .castaneum    .   Tالحمراء ویرقات خنفساء الطحین

  
لمبیBد السBیرین  LC50ومن مالحظة قیم التراكیز النصفیة القاتلBة لخنفسBاء الطحBین نجBد أن قیمBة 

، وھي أقل القیم المتحصل علیھBا للتراكیBز النصBفیة )٣الجدول (كانت متشابھة للطورین الیرقي والكامل 
 الحشBرتین وطوریھمBا وھBذا المبیBد خلBیط لمBادتین إحBداھما فسBفوریة عضBویة شBدیدة الفعالیBة القاتلة لكال

،  عبBدا �(واألخرى بایریثرویدیة ناجحة في القضاء على مدى واسع من اآلفBات الزراعیBة فقBد اسBتخدم 
٢٠٠٠  (Bل وحقBي الحقBاح فBار التفBة دودة ثمBي مكافحBدانیتول فBو الBل ھBدي مماثBائج مبید بایریثرویBق نت

وھكBذا الحBال مBع %.  ١إلى أقل مBن %  ٧٧.٦باھرة في السیطرة علیھا وخفض نسبة اإلصابة بھا من 
/ جBزء ١٥٠و ١٠٠مبید السیبكس البایریثرویدي الذي أعطى ھو األخر قیم عالیBة للقتBل عنBد التركیBزین 

كBذلك فBان . لتBر/تBرملیلی ٠.٠٧٤و ٠.٠٦٩ملیون وقیم منخفضBة للتراكیBز النصBفیة القاتلBة تراوحBت بBین 
مبید السایبرمثرین وھو مبید بایریثرویدي قBد أظھBر ھBو أیضBا نسBب قتBل عالیBة المعنویBة ومرتفعBة لكBال 

  الطور  نوع المبید
LC50 

  )لتر/ملیلیتر(
  حدود الثقة للتركیز
  األدنى      األعلى

  لحدود الثقة للمی S.D± المیل 

  سیرین
  ٣.٧٥ـ  ٠.٦٤  ٢.١٩± ٠.٧٩  ٠.٠٤٥  ٠.٠٠٦ ٠.٠٢٨  كامالت
  ١٠.٨٠ـ   1٢.٤  ٦.٦١ ±٢.١٤  ٠.٠٣٧  ٠.٠٢١  ٠.٠٢٨  یرقات

  سیبكس
± ٤.٥٩ ٠.٠٩٢ ٠.٠٤١ ٠.٠٦٩  كامالت  ١.٤٩   ٧.٥١ـ ١.٦٨ 
  ٩.٤٥ـ  ٢.٦٩  ٦.٠٧±١.٧٢ ٠.٠٩٤ ٠.٠٥ ٠.٠٧٤  یرقات

  سایبرمثرین
 ٧.٣٠ـ  ٢.٤٥  ٤.٩٢ ± ١.٢١  ٠.٠٩٦  ٠.٠٥١ ٠.٠٧٥  كامالت
  ٨.٧٧ـ  ٢.٩٩  ٥.٨٤ ±١.٤٩  ٠.٠٩٧  ٠.٠٥١ ٠.٠٧٦  یرقات
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طBBوري الحشBBرة ولكBBن عنBBد التراكیBBز المرتفعBBة، وكانBBت قیمBBة التركیBBز نصBBف القاتBBل لBBھ منخفضBBة كثیBBرا 
میBل للمبیBدات الثالثBة دلBت علBى فBان قBیم ال) ٣(وكمBا یظھBر مBن الجBدول . ومقاربة كثیرا للمبیBد سBیبكس

وجBBود اسBBتجابة عالیBBة للیرقBBات مقارنBBة بالكBBامالت لخنفسBBاء الطحBBین الحمBBراء رغBBم عBBدم وجBBود فBBروق 
  .معنویة بینھما وذلك لتراكب حدود الثقة بینھما

كذلك فان الطور الیرقBي للخBابرا أظھBر اسBتجابة عالیBة للمبیBدات الثالثBة مقارنBة بBالطور الكامBل 
خBBالل قBBیم المیBل لھBBذا الطBBور ومBBع ھBBذا فBان كBBال المجمBBوعتین مBBن قBیم المیBBل لBBم تختلفBBا عBBن للحشBرة مBBن 

  ) . ٤جدول ال( بعضھما لتراكب حدود الثقة بینھما
  

سBBاعة مBBن المعاملBBة ضBBد  ٢٤وحBBدود الثقBBة والمیBBل للمبیBBدات الكیماویBBة بعBBد   LC50قBBیم  : )٤( الجBBدول
  .ویرقات الخابرا كامالت

  
كمBا یظھBر . خطوط السBمیة لمبیBد السBیرین علBى طBوري الحشBرتین الیرقBي والكامBل) ١(ویظھر الشكل 

یوضBح خطBوط السBمیة ) ٣(الشBكل و، للمبید سیبكس علBى طBوري الحشBرتین خطوط السمیة) ٢(الشكل 
أن قیمBة التركیBز نصBف القاتBل ) ١(إذ یظھر من الشكل  .لمبید السایبرمثرین على كال طوري الحشرتین

ھBذه  أنللسیرین على الطور الیرقي مساویة تماما لقیمتBھ علBى الطBور الكامBل ، بینمBا یالحBظ وبوضBوح 
لى الطور الیرقي للخابرا أقل من قیمتھ على الطور الكامل وان كانت متقاربة الى حد مBا، القیمة للمبید ع

ذلBBك الن جسBBم الیرقBBة مغطBBى الن الیرقBBات أكثBBر حساسBBیة للمبیBBد مBBن الكBBامالت فBBي معاملBBة المالمسBBة و
را علBى أما السیبكس فقBد ظھBر أكثBر تBأثی. بكیوتكل رقیق مقارنة بجدار جسم الكاملة الذي تغطیھ االغماد

الطور الكامل للحشرتین من تBأثیره علBى الطBور الیرقBي لكلتیھمBا، مBن ناحیBة أخBرى كBان للسBایبرمثرین 
تأثیر متساوي الى حBد مBا علBى كBال طBور الحشBرتین وكانBت قBیم التراكیBز النصBفیة القاتلBة لھمBا متقاربBة 

  . كثیرا
  
  

  
  

       
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  الطور  نوع المبید
LC50 

  )لتر/ملیلیتر(
  حدود الثقة للتركیز
  األدنى      األعلى

  حدود الثقة للمیل S.D± المیل 

  سیرین
  ٥.٢٨ـ  ٠.٣٤  ٢.٨١ ±  ١.٢٥  ٠.٠٣٢  ٠.٠٠٥ ٠.٠٢١  كامالت

  ٨.٩٤ـ  ١.١٠  ٥.٠٢ ± ٢.٠٠  ٠.٠٣١  ٠.٠٩٧  ٠.٠٢٣  یرقات

  سیبكس
  ٢.٧٤ـ  ٠.٤٥  ١.٥٩ ±٠.٥٨  ٠.٠٣٩  ٠.٠٠٣  ٠.٠١٧  كامالت
  ٣.٥٥ـ  ٠.٩٩  ٢.٢٧ ±٠.٦٥  ٠.٠٥٤  ٠.٠٠٩ ٠.٠٣١  یرقات

  سایبرمثرین
  ٥.٤١ـ  ١.٤٨  ٣.٤٤ ±١.٠٠  ٠.٠٥٢  ٠.٠٢٠ ٠.٠٣٧  كامالت
  ٥.٥٦ـ  ١.٤٤  ٣.٥٠ ±١.٠٥  ٠.٠٤٩  ٠.٠١٨ ٠.٠٣٥  یرقات

  یرقات
  یرقات

  كامالت

 ب

خابرا ال كامالت ویرقات. ب. كامالت ویرقات خنفساء الطحین. أ: یوضح خط السمیة للمبید سیرین) ١(شكل ال
الخابرا

  

 أ

  كامالت
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TESTING THE EFFECT OF LOW CONCENTRATIONS OF 
CHEMICAL  
INSECTICIDES COMPARING WITH OTHERS OF HOP LEAFS EXTRACT 
AND GARLIC SLICES AGAINST Tribolium confusum AND Trogoderma 
granarium 

Osama S. Mohammad     Mohammad H. Sallow    Zahra  Kh. Ibrahim 
Coll. Of Agric & Forestry, Mosul, Univ., Mosul, Iraq 

 
ABSTRACT 

        The results of testing low concentrations of the insecticides: Cerin, Sibex, 
and Sypermethrin showed high significant percentages of killing the larval and 

  االخابر  كامالت ویرقات. ب. كامالت ویرقات خنفساء الطحین. أ: بكسیوضح خط السمیة للمبید سی) ٢(شكل 
  

  امالتك  یرقات  كامالت  یرقات

 ب أ

    براكامالت ویرقات الخا. ب. خنفساء الطحینكامالت ویرقات . أ: یوضح خط السمیة للمبید سایبرمثرین) ٣(شكل 
  

  یرقات
  كامالت

 أ

  یرقات

 ب

  كامالت
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adult stages of T. confusum and Trogoderma granarium comparing with hop 
leafs extract and garlic slices, reached 90 % for the adults and 100 % for larvae 
when Cerin  insecticide used at 100 ppm, and 100 % for adults and larvae when 
Sibex used, and 93 % for the adults and between 93 % with  ٍ◌Sypermethrin at 
150 ppm concentration, while garlic slices gives 10 to 17 % for the adults and 
larvae of the red flour beetle( T. confusum). On the other hand the lowest 
concentrations of the three insecticides showed higher effects on the larval and 
adult stages of Khapra beetle (T.  granarium). The percentages of dead insects 
100 % for the adults 90 % for larvae when Cerin insecticide applied at  100 
ppm concentration, and 93 % for adults and 80  % for larvae when Sibex used, 
while 90 % for the adults and 80 % for larvae when Sypermethrin applied at 
the same concentration. While the highest concentrations showed higher 
percentages of death for the two stages of the insect. Values of LD50 for the 
three insecticides against the flour beetle adults were: 0.028, 0.069 and 0.075 
ml / L. , while these values for the adult Khapra beetle were: 0.021, 0.017 and 
0.037 ml / L., moreover values of LD50  for the larval stages of flour beetle 
were: 0.028 ,  0.074 and 0.076 ml / L. and that for the larval stage of Khapra 
beetle were : 0.023, 0.031 and 0.035 ml / L. for the three insecticides 
respectively . The extract of hop leafs showed no any effect against the two 
stages of the two beetles even the used concentrations were so   high. 

 
  المصادر

Bرة كBBد الزھBف، وعبBاد یوسBماعیل ، أیBي ، إسBد علBازن . ١٩٨٨اظم محمBBي مخBریة فBات الحشBح اآلفBBمس
  . ١٦٣ -١٥٧ : ١العدد ٦المجلد  )زانكو(المجلة العراقیة للعلوم الزراعیة. أربیل  حبوب

 ،، مكتبBة مBدبولي) الكتBاب الثBاني(موسBوعة إنتBاج النباتBات الطبیBة والعطریBة ). ١٩٩٦(الدجوي، علBي 
  . صفحة ٣٩٢:األولى  الطبعة
 حلیBل التجBارب الزراعیBة،دار الكتBبتصBمیم وت). ١٩٨٠(شع محمود وعبد العزیز خلBف هللا الراوي، خا

  .صفحة ٤٨٨: للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 
 حشرات المخازن، وزارة التعلBیم العBالي والبحBث). ١٩٨٣(العزاوي، عبد هللا فلیح ومحمد طاھر مھدي 

  .صفحة ٤٨٤. مطبعة جامعة الموصل العلمي،
 ضBد حشBرة الكیماویةمقارنة لسمیة بعض المستخلصات النباتیة بالمبیدات ). ٢٠٠٢(د كمال خضر، سھن

 رسBالة،    Fab.(C .  maculatus( (Coleoptera: Bruchidae )  خنفسBاء اللوبیBـا الجBـنوبیة
  .ماجستیر، كلیة الزراعة، جامعة صالح الدین، العراق

 ین مBBن المصBBائد فBBي توقیBBت مكافحBBة عثBBة التفBBاحاسBBتخدام نBBوع). ٢٠٠٠( ، حیBBدر إسBBماعیل  عبBBدا �
Laspeyresia pomonella(Olethreutidae:Lepidoptera  ةBBBي محطBBBا فBBBتنھكیمیائیBBBبس 

  .، العراقةبازیان، رسالة ماجستیر، كلیة الزراعـة، جامعة السلیمانی
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